
Tickoweb
Top merken, bedrijven & festivals 
rekenen op , 

dus waarom jij niet?



Meet Tickoweb

Een next-level 

ticketing platform.

Een team van experten

is er voor jou,

online of onsite.



Gemaakt voor
Evenement organisatoren Venues, bedrijven & promoters

Voor kleine & grote evenementen:

lage tarieven per ticket 

of een vaste prijs (vanaf hoge volumes)

Whitelabel oplossing, zo creëer je

 jouw eigen ticketing platform.


Jouw geld is van jou!  
Gebruik je eigen betalings account.

Maak nieuwe ticket shops of andere kanalen in 
slechts enkele minuten.

Totaal oplossing: gebruik onze verschillende

distributiekanalen en beheer meerdere ticket- 
flows. Van gasten, over medewerkers tot crew.

Beheer meerdere organisaties: locaties of 
afdelingen. Elk met eigen layout/data/...

Traffic management inbegrepen:

tot 20.000 gelijktijdige bezoekers.

Verkoop tickets op een zaalplan

Geweldige support van onze experten. Integreer owv data of authenticatie



Self serviced
of all-in support?

Ze verzorgen de setup voor jou.



Bieden je geweldige support.


Tackle ticket-support: laat ons de 
vragen van ticket kopers 
afhandelen.

expertenReken op onze Do it yourself platform.

Van setup tot 

scanning, 

het is self-service!





Tickoweb platform ecosystem
Tickets, gasten, registraties... online of onsite.


Onze verschillende distributiekanalen laten je toe het 
platform te activeren op basis van jouw noden.

verkoop tickets of 

registreer bezoekers


 met of zonder zaalplan

en/of tijdsloten

Ticket shop
verstuur uitnodigingen of 

tickets naar jouw gasten

Guest
verkoop en print 


tickets onsite, optioneel

via betalingsterminal

Box office



Ticket shop
KISS! Keep it simple (stupid*)
Gebouwd voor conversie: in enkele stappen kopen 
jouw bezoekers hun ticket(s). Geen account vereist.

1 Realtime rapportage
Verkoop, scanning, demografische gegevens

... en meer!
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Aangepaste layout
Kies jouw eigen layout via onze skin editor.

Je kan zelfs eigen ticket layouts gebruiken in PDF.

2 B2B
Auto facturatie, BTW tarieven, integratie met crm, 
(openid) authenticatie, ...
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Zaalplan
Verkoop eenvoudig tickets op een zaalplan, laat de 
bezoekers een plaats kiezen 

of ken ze automatisch toe.

3 Je eigen betalingsaccount
Ontvang ticketgelden rechtstreeks op jouw eigen 
bankrekening.
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Tijdsloten
Voorkom drukte en spreid je bezoekers: beperk 
het aantal personen per tijdslot. Ideaal als 
crowd-control oplossing in onze "anderhalve 
meter"-samenleving. Combineer met onze kassa 
oplossing voor registratie ter plaatse.

8Data
Kies welke gegevens jouw klanten moeten 
invoeren: bouw je eigen formulier met 
verschillende velden (inclusief logica).
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* niet persoonlijk hoor



Guest
Massa import van gastenlijsten, in 3 
eenvoudige stappen.

Multi-account: laat jouw partners zelf 
(gelimiteerd) tickets verdelen aan hun gasten, 
en hou steeds een overzicht op de aantallen.

Go with the flow: uitnodigingen of enkel 
tickets? Het guest kanaal doet het allemaal!

Account dashboard: realtime status 

van jouw gasten.



Box office
Een on-site verkoop, maar beheer het online.

Standalone (kiosk) of beheerd (kassa).

Automatiseer optioneel met een payment 
terminal.

Aangepaste kassaticket, 

elk formaat/layout je wenst.





Tickoscan
Download, activeer, scan! 

Gebruiksvriendelijke mobiele applicatie.

Gebruik onze voorgeinstalleerde high 
performance scanning toestellen... of installeer op 
jouw eigen smartphone(s).

Live scanning & realtime resultaten.

Onze toestellen hebben 4G met ondersteuning 
voor meerdere operatoren (België: Proximus, 
Telenet of Orange).

Configureer of wijze scanning via scan regels en 
ingangen in de Tickoweb admin.

Steeds inbegrepen, gratis



Niet wakker 

liggen 

van 

hardware

We kunnen je steeds voorzien en 
adviseren in het gebruik van

professionele scanners, badge 
printers, betalingsterminals, ...



Stabiel & snel platform

Klantbetrokkenheid: we denken mee, en

willen niet liever dan dat je slaagt in het opzet!

Constante innovatie

Belgische ticket experts: 

we begrijpen jouw klanten

Bewezen partner (°since 2008)

Met Tickoweb 

maak je deel uit

van een 

winning team!



Feature-list
Aangepaste layout + ticket layout Authenticatie: codes, e-mailadres,  

geïntegreerd met andere diensten

Aangepaste formulier data (per klant & ticket) Verkoop cadeauvouchers 

of aanvaard donaties

Met of zonder zaalplan Rapportage: ticket verkoop, omzet, scanning, 
tijdlijn, demographische info

Geautomatiseerde facturatie (B2B)  
+ optionele administratiekost aanrekenen

Verstuur gast uitnodigngen (met automatische 
herinnering) of verstuur direct tickets.

Geautomatiseerde terugstorting / wissel voor 
waardebon.

hallo@tickoweb.be
En veel, veel meer... vraag een demo via


Genereer extra barcodes 

(eg voor gedrukte tickets) 

Promo’s: coupon codes / gratis ticket /  
vaste of procentuele korting, ...

Online en kassa-verkoop



Reseller worden?
Whitelabel oplossing: net alsof het jouw eigen 
ticketplatform is.

Beheer je eigen

organisaties & gebruikers.

Geautomatiseerde administratie en facturatie

Traffic management inbegrepen: 

geen zorgen over grote bezoekersaantallen.

Geen per ticket prijs: contacteer ons voor 
een licentie die voldoet aan jouw noden.



Enkele fantastische klanten
SportFestival VenueCorporate Beurs




